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Com comences en el món de la fotografia musical i que t’hi 
porta a entrar-hi?
Vaig començar amb l’escola del “do it yourself” que és el món 
dels fanzines. Jo feia el meu, Voll-Ker i per il·lustrar les pàgines 
utilitzava la tècnica del talla-i-enganxa. Però vaig veure que al-
tres companys utilitzaven material propi i anaven als concerts 
amb càmeres. Així que un bon dia vaig decidir provar-ho, i poc a 
poc em vaig enganxar a la fotografia.

Et va ser difícil, professionalitzar-te en aquella època? Amb 
quina càmera? 
Considero que encara no sóc professional. És la passió i l’emoció 
de la fotografia el que manté l’interès. La relació amb els mitjans 
va anar apareixent poc a poc a mesura que passava el temps.

Entenc que, actualment, vas amb una càmera digital que et 
facilita la feina, enyores la sensació de l’analògica i el no saber 
com podien sortir, ni la sorpresa que et podies trobar?
No, no ho enyoro. Van ser molts anys passant-me centenars 

Per qui no conegui el nostre entrevistat, Xavier Mercadé, ha 
captat l’escena musical, i principalment, la de Barcelona, des 
dels anys 80 fins als nostres dies, una persona que ha viscut 
l’auge i declivi de molts locals emblemàtic, així com molts dels 
grups que els hi donaven vida. És foto-periodista i cap de foto-
grafia de la revista Enderrock, de la qual, és un dels fundadors. 
Ha participat en exposicions i escrit diversos llibres de temàti-
ca musical, com “Balas Perdidas”, sobre l’escena musical dels 
anys 80 o “Freaks : La cara oculta del rock“, sobre el “circ” que 
envolta a molts grups i cantants. Ha fotografiat més de 9.000 
concerts, i sumant, encara que puguem pensar veient les se-
ves fotografies de GRANS mites com Rolling Stones o Depeche 
Mode, ha “crescut” en l’underground de la mà de grups, com 
Kortatu, La Polla Records o Código Neurótico, per exemple.

d’hores tancat només amb la llum vermella, envoltat de líquids 
i, en aquella època (per sort ho he deixat), fumant compulsi-
vament. La meva salut va agrair quan em vaig passar al color i 
sobretot quan va entrar un scanner a casa per digitalitzar-me 
l’arxiu. Això si, l’experiència de dependre de només els 36 dis-
pars d’un rodet em va ensenyar a pensar-m’ho dues vegades 
abans de disparar, a saber estalviar i anar a buscar la foto que 
m’interessa. Això estalvia molt de temps sobretot a l’hora 
d’editar. Crec que és un aprenentatge que hauria de passar to-
thom que té una càmera digital.

Ens podries dir quin va ser el primer concert que vas fotogra-
fiar i les sensacions que vas tenir?
El primer va ser un concert d’El Grito Acusador i Ultratruita, 
dues bandes locals que van actuar a les Cotxeres de Sants 
(Barcelona) el 14 de juny de 1984. Gràcies a tots aquells que 
concerts que vaig fotografiar vaig tenir material per publicar 
dècades després llibres com “Odio Obedecar” (2011) o “Balas 
Perdidas” (2013).

Text: Lluís Clotet

“... una sola imatge defineixi tot un concert i les característi-
ques del grup. Impossible? Potser, però s’ha d’intentar.”

XAVIER MERCADÉ

© Xavier Mercadé Simó
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Quins fotògrafs t’han inspirat quan començaves? Algun d’ac-
tual?
Sens dubte a Francesc Fàbregas. Quan comprava cada mes la 
revista Vibraciones en quedava embobat veient les fotos que 
publicava allà. Concerts de Chuck Berry, Police, Doctor Feel-
good o Weather Report que jo, sense haver-hi anat, podia viu-
re gràcies a aquelles fotografies. De petit volia ser com ell, fer 
les fotos que feia i, no cal amagar-ho, poder entrar als concerts 
sense passar per caixa.

Utilitzes alguna metodologia de treball, per enfrontar-te als 
concerts? 
La llum, la disponibilitat del músic, l’organització, la zona de 
treball, l’humor que tinguis aquell dia, portat l’òptica adequa-
da... tot pot influir per fer una bona foto. M’agrada poder-me 
sorprendre, intentar que cada dia sigui nou i, sobretot, no cau-
re mai amb la rutina. Davant meu tinc dues de les meves pas-
sions, la música i la foto, i combinar-les sempre ha de donar 
bon resultats. Llàstima que els tècnics de llums de vegades no 
ho entenguin i s’entossudeixen en no posar la llum que vol-
dríem, també molt sovint no tenim espai per treballar (el clàs-
sic foso) o aquest està en condicions deplorables. També n’hi 
ha aquells que no ens volem prop seu i ens envien a la taula de 
so. Però per tots aquests casos cal tenir els recursos suficients 
per superar-los.

Seguint amb el tema. Quin element creus pot desequilibrar 
la balança, entre una foto bona i una dolenta d’un concert?
Molt senzill, que una sola imatge defineixi tot un concert i les 
característiques del grup. Impossible? Potser, però s’ha d’in-
tentar. 

De quina fotografia, de les que has fet fins ara, estàs més 
orgullós i perquè?
La millor foto sempre està per fer, la millor foto la trobaré se-
gur en el proper concert, en el següent escenari, sempre al 
dia següent. S’ha de mantenir el nivell, estar sempre alerta i 
aprendre dia a dia, bolo a bolo, trobar dificultats i superar-les, 
maleir al tècnic de llums però tenir els suficients recursos per 
no tornar a casa amb la tarja de memòria buida. Intento no 
caure en la rutina i mantenir la il·lusió, l’emoció i la passió del 
primer dia.

Vas estar molt temps fent Fanzines (revista no professional 
urbana) per Barcelona, podríem dir que, és la llavor que fos-

© Xavier Mercadé Simó

sis un dels fundadors anys després, de l’Enderrock (Diari de 
l’escena musical catalana)? 
Bé, tota història te el seu aprenentatge. A mitjans dels 80 vaig 
començar a col·laborar amb la revista Boogie de Madrid al 
mateix temps que començava a publicar fotos també al Ruta 
66. Posteriorment vaig estar en la petita història de la revista 
Sound (4 números) i a principis dels vaig començar una relació 
molt profitosa amb la revista basca El Tubo. D’allà vam treu-
re al idea d’importar a Catalunya la filosofia de la revista, un 
magazine mensual dedicar a mostrar l’escena musical basca. I 
l’any 1993 ens van llençar de cap a treure l’Enderrock.
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© Xavier Mercadé Simó

Sent Cap de fotografia de l’Enderrock, a més de foto-perio-
dista, t’has trobat en la situació de “censurar” o “auto-cen-
surar-te”, encara saben que la fotografia que tens davant, és 
molt bona al moment de publicar un reportatge?
Això és evident. L’art és per les galeries, a una revista la foto 
ha de tenir qualitat però també ha de transmetre informació i 
claredat. A més la revista es fa amb un equip de gent (editors, 
redactors, maquetadors) i les decisions, sobretot la tria de por-
tada de la revista, acostumem a prendre-les entre tots entre di-
verses opcions.

Quin és el grup/artista que t’ha donat més facilitats per treba-
llar i quin és el que no?
Sens cap mena de dubte, els Kiss. Saben que estem allà i du-
rant les tres cançons que ens deixen no paren de senyalar-nos, 
mirar-nos i fer tota mena de postures. Per la banda contrària 
estan tots els que ens envien a la taula de so per no molestar-los 
gaire o per no atemptar contra suposats drets d’imatge. Aquí 
estan des de Michael Bublé fins Riahnna, Madonna, Eric Clap-
ton, Guns’N Roses, Luís Miguel o Alejandro Sanz en els darrers 
anys. I un pas més endavant estan Bob Dylan, Lady Gaga, One 
Direction o Bruno Mars que senzillament prohibeixen l’entrada 
a fotògrafs acreditats. Una absurditat si tenim en compte que 
entre el públic hi ha milers de fans disparant compulsivament 
amb les seves càmeres i els seus dispositius mòbils.

Alguna anècdota curiosa? Ja que n’ha vist de mil colors, un “de-
tonant” per escriure el seu llibre “Freaks: la cara oculta del rock”
En concerts com els de Gwar, una banda de metall gore norda-
mericana, cal anar sempre ben protegit, ja que cauen tota mena 
de líquids des de l’escenari. Però aquest són els casos més extre-
ms. Vaig trobar més ofensiu quan Beyoncé ens va deixar només 
30 segons (controlats per un ex-marine d’una mida considera-
ble) per fer-li les fotos o quan els Take That ens van enviar a 
l’altre punta del Palau Sant Jordi per fer-los les fotos. Ens aquest 
darrer cas els hi va ser contraproduent, ja que no van omplir i el 
que va quedar retratat va ser la punxada amb un Palau pràcti-
cament buit.

No et preguntaré intimitats de cantants perquè en deus conèixer 
moltes, encara que és el que tothom espera. Però ens podries 
dir, quin és el cantant o grup, que més t’ha sorprès, del que 
tenies una imatge que va resultar totalment errònia?
A mi no em deixa de sorprendre poder estar davant d’un mun-

tatge mastodòntic com són els Rolling Stones. I malgrat aque-
lla grandesa hi ha una persona de l’equip dedicada únicament 
a nosaltres que ens explica amb una xerrada tots els detalls i 
les especificacions de l’escenari, les llums que ens trobarem i 
els moviments dels músics, on podem estar i que podem i no 
podem fer. Un moment similar el vam viure també amb el con-
cert de The Police a l’Estadi Olímpic l’any 2007, però en un mo-
ment ens van explicar que entre la 1a i 2a cançó l’Sting feia un 
salt. Dit i fet, així ho va fer demostrar que la suposada ‘màgia 
del directe’ moltes vegades està mil·limètricament estudiada.
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reixes concert, festival o petit format en locals? I quin seria el 
millor que has fotografiat?
Tots tenen el seu encant i els seu estil. Per a mi un festival és una 
marató, ja que intento fer el màxim possible per aprofitar tota 
l’oferta, amb la qual cosa gairebé no gaudeixo del concert. La 
sala petita també dona molt de joc, però tampoc pots estar tota 
l’estona a primera filera amb la càmera, ja que aquell espai està 
sempre reservat pels fans i pels que han pagat la seva entrada. I 
això és una cosa que sempre cal respectar. Tinc una certa debili-
tat pels concerts en grans pavellons, m’agrada poder comprovar 
in situ els grans moviments de masses i les seves conseqüències, 
ser-ne un observador privilegiat i poder deixar-ne constància 
amb la meva càmera. 

Un cop ets dalt de l’escenari en un concert, i per un cantó tens 
el grup, i per l’altre el públic, moltes vegades de milers de per-
sones, ha de ser difícil concentrar-se i fer la feina? Se’ns fa com-
plicat de saber, les sensacions que pots tenir allà dalt.
És una mescla de sensacions difícils d’explicar. Per una banda 
tens a milers de persones disposades a donar-ho tot pel seu grup 
i un grup disposat a deixar-se estimar. Al mig d’aquestes forces 
ens hi trobem nosaltres i molt sovint no saps que és millor foto-
grafiar, si al grup o al públic. És una descàrrega d’adrenalina molt 
forta i addictiva.

Grup o artista que t’agradaria fotografiar (mort i viu), i no ho 
has pogut fer i perquè?
Sens dubte m’agradaria fer-li fotos en condicions a Bob Dylan, 
però és un murri i no ens vol ni en pintura. M’agradaria també 
fotografiar a Tom Petty, The Doobie Brothers o Fleetwood Mac, 
però encara no han volgut o pogut passar-se per aquí. I després 
està la llista dels morts: Michael Jackson, Jim Morrison o John 
Lennon, per exemple.

Ens pots fer alguna recomanació musical, algun grup el qual 
se’l publiciti molt poc, i t’hagi agradat?
Cal descobrir a les bandes que toquen en locals petits, donar su-
port a les bandes locals. Sempre he tingut debilitat per bandes 
com Justo y Los Pecadores o els ja desapareguts Sol Lagarto, per 
exemple.

© Xavier Mercadé Simó

En l’Agrupació, hi ha bastants socis que els hi agrada fotogra-
fiar actuacions, principalment Blues, els hi podries donar al-
gun consell o truc? 
Foguejar-se en petits locals, a concerts gratuïts i a l’aire lliure. 
Començar per les lligues menors i anar aprenent i solucionar els 
errors i els problemes. Cada concert i cada grup és un univers 
particular i possiblement mai trobaràs les mateixes condicions. 
Intentar no enfadar-se gaire i, evidentment, respectar sempre 
al públic.
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Imatges cedides per Xavier Mercadé Simó

A part de la fotografia musical, t’interessa o practiques alguna 
altra àrea de la fotografia?
Evidentment a la revista s’ha de fer de tot i per tant també faig 
sessions i retrats, però molt sovint no tinc la paciència i la ca-
pacitat per fer la producció que requereixen algunes. M’agrada 
que la il·luminació i les poses no depenguin de mi sinó que em 
vinguin donades a l’escenari.

Ens pots avançar projectes que tinguis pensats dur a terme en 
un futur, com per exemple exposicions, llibres, etc.?
De moment estic preparant un nou treball editorial sobretot 
el que va passar a nivell musical a la Barcelona dels anys 80. 

Més que un llibre gràfic serà un recull de personatges que van 
pul·lular durant aquells anys intentant descobrir els seus punts 
de vista i creant un puzle amb les seves opinions. Entretingut i 
apassionant.

Reconec que és una entrevista “curta”, i falten moltíssimes 
preguntes. Ens trobem davant d’un fotògraf que té molt a dir, i 
no descarto tornar-lo “a molestar” en un futur per una segona 
tanda de preguntes.

Agrair al Xavier Mercadé, per aquesta entrevista i desitjar-li 
“molts concerts més”, el podeu seguir a www.rockviu.cat , on 
podeu gaudir del seu dia a dia i la seva feina, així com fer un 
repàs del passat, present i futur de l’escena musical. I per des-
comptat, a la pàgina de l’Enderrock ( www.enderrock.cat ).
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Imatges cedides per Xavier Mercadé Simó
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Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Islàndia

És un racó d’Europa molt remot i poc conegut, però tanmateix 
fàcilment accessible a l’estiu (vol directe BCN - Reykjavik). Hi 
viuen 330.000 persones dins d’una superfície tres vegades la 
de Catalunya: la geografia i el clima no són gaire favorables. 
Això vol dir una natura salvatge, grans espais... i moltes, mol-
tes oportunitats fotogràfiques. Trobareu pedres, herba, glaç, 
lava, cascades, volcans, aigua, cavalls, xais, aus, balenes, po-
bles, una sola ciutat, granges, i molta solitud. Si no us convenç 
el model Salou o Benidorm, Islàndia us encisarà.

La visita estàndard consisteix a fer la volta a l’illa (uns 1500 
Km); el centre és inaccessible, excepte en 4x4, i està deshabi-
tat. Cal preveure de 7 a 10 dies, que passen en un llampec. Hi 
ha bona infraestructura (carreteres, hotels, càmpings, serveis, 
informació), a l’estil dels països nòrdics. La glacera Vatnajökull, la més gran d’Europa, baixa fins al 

mar a prop de Höfn, un petit poble de pescadors a la costa 
SE.

Un cràter volcànic, ara reconvertit en pacífic llac. Es diu Ke-
rid, i està al SO, no massa lluny de Reykjavik.

Islàndia es terra volcànica, i molt activa. Hi ha grans camps 
de lava, que amb el temps es colonitzen amb molsa. Evi-
dentment, és terreny absolutament improductiu i estèril.
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Això és el geyser primigeni: el lloc es diu Géysir, i dona nom a 
aquests fenòmens.

Aquest bon home es mira Gullfoss tranquil·lament...

Una de les moltes cascades de l’illa: Gullfoss. No és la més ca-
balosa... però és molt impressionant, tant de lluny com quan 
t’hi acostes. Està relativament a prop de Geysir, i és dels llocs 
més concorreguts.
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El bonic poble pesquer de Hunavik. És punt de partida per 
l’observació de balenes i foques; té un curiós museu de ce-
tacis, molt lligat a l’antiga activitat local de caça de balenes. 
Veure la boca d’una orca, de prop, impressiona molt.

També a prop del llac Myvatn, la zona volcànica i termal de 
Krafla està plena de forats de fang bullent, sortides de vapor 
i altres entreteniments. No es recomana sortir dels camins
marcats...

L’activitat volcànica també s’aprofita, i en diversos llocs hi ha 
estacions que treuen energia del subsòl calentet. Aquesta 
està al nord, a prop del llac Myvatn.

Un dels llocs més màgics de l’illa és aquest indret. Es diu Thin-
gvellir, és la seu del primer parlament islandès (cap al segle X, 
ep), i està just a la frontera entre dues plaques tectòniques, 
l’americana (a l’esquerra de la foto) i l’europea (a la dreta) 
que es van separant 1,5 cm a l’any.
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Antigues vivendes, dissenyades per estar ben aïllades del 
fred. Ara són només magatzems a prop dels camps, però això 
era un poble, amb un edifici semblant però més gran, que era 
l’església i que no surt a la foto.

Hi ha un munt d’ocells de tota mida, terrestres i especialment 
aquàtics.

Les glaceres baixen des de la muntanya fins al mar o, com 
aquest, fins a un llac d’aigua dolça. L’avanç del gel, que pot ser 
d’uns metres diaris, provoca la caiguda de masses gelades, 
que queden surant com petits icebergs.

Una granja en el seu entorn. Els camps conreats (pastures, res 
d’horta...) estan entre els edificis i el fotògraf.
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Un lloc singular: la Llacuna Blava. És calentona, i és blava pel 
fang blanc (sílice molt pura) del seu fons. El lloc és un spa 
natural, i una central energètica també natural, que propor-
ciona aigua calenta a la capital.

El mapa en relleu de l’illa. Ajuda moltíssim a entendre la geo-
grafia del país; nosaltres el vàrem veure al final, i ens va fer 
reviure tot el viatge.

Reykjavik és una ciutat de poc més de 100000 habitants, bo-
nica, senzilla i abastable a peu. La torre més gran és el cam-
panar de la Catedral.

El Museu Nacional, a Reykjavik, és molt interessant, i mostra 
amb molt de detall la història i la vida del país. Això és una 
vivenda rural, de l’estil de les que veiem abans cobertes de 
gespa.
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© Pere López

Les valoracions del nostre jurat, no tenen per que agradar a tothom, són orientatives i personals, de la manera més objectiva possible, cada lector pot 
tenir les seves pròpies opinions de la imatge, igualment acceptables. 

Per millorar en la fotografia, cal molta practica i formació, però el més difícil de tot, assumir la critica, això fa, que es prengui 
consciencia dels vicis i errors, en aquesta secció, el “nostre jurat” el formen en Joan Manel Vera “Tito” i en Lluís Clotet, com 
a suplent, els quals se’ls entrega una fotografia, de la qual desconeixen l’autor, per fer una valoració escrita i una valoració 
numèrica (del 1 al 5), la fotografia d’aquest número pertany a Pere López (moltes gràcies).

JOAN MANEL VERA “TITO” LLUÍS CLOTET
Revelat 4
Color 4
Nitidesa i Definició 5
Enquadrament 5
Composició General 4
Acabat i Presentació 4
Originalitat 3

Revelat 4
Color 4
Nitidesa i Definició 5
Enquadrament 4
Composició General 4
Acabat i Presentació 3
Originalitat 3
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Revelat força correcte, amb una saturació adient pel tema, sen-
se estridències (pel meu gust). Entenc que el tractament del co-
lor és correcte, la diversa gamma de colors que hi ha està més 
o menys correctament representada, l’única “pega” la percebo 
a la part de dalt de la corda, té un “halo” magentòs, producte 
de, suposo, un “estirament” a l’hora de fer el “revelat”, i que es 
pot corregir, o bé tallant aquesta part o clonant, per eliminar 
aquest element.

Amb l’apartat del color, em reitero el comentari del punt ante-
rior

La nítides i la definició, són impecable, no hi ha cap problema ni 
d’enfoc, ni de qualitat òptica de la imatge, entenc que amb una 
adient profunditat de camp i bona separació del fons, el movi-
ment apreciat a la mà, pel meu gust és correcte, doncs li dóna la 
sensació d’acció, de moment no estàtic.

L’enquadrament, suposo que algú pot comentar què..., si el sen-
tit de lectura, què,..., si li donaria la volta i la giraria en la direcció 
inversa..., etc. Per a mi està bé, el sentit de lectura, només és 
una qüestió cultural, i crec que la part bona està en veure la foto 
des de diverses perspectives, insisteixo, per a mi és correcta. 
Tant el punt de l’acció (la mà), com la cara que és la que li aporta 
l’expressió estan al seu lloc, i el format quadrat, ajuda a reforçar 
els esmentats punts d’interès, només, tal com he comentat en 
un punt anterior, trobo que la corda, està de més, no aporta res, 
i sí una informació que distreu, encara que mínimament l’aten-
ció als punts principals , a banda de la zona més clara que hi ha 
a la part del darrere del “pallasso”, que no sé identificar-la, no 
sé si és el reflex d’una bombolla de sabó, o..., no sé, però per a i 
també està de més.

De la composició general, utilitzem el comentari fet en el punt 
anterior, tant de la corda, com de la “bombolla de sabó”?

L’acabat i la presentació, és un punt difícil de valorar amb els 
elements que hi comptem, és una imatge sense cap element 
addicional, no té vora, ni “lienzo”, però entenc que no era idea 
de l’autor, el que fos valorada d’aquesta manera, ni està dins 
d’una presentació ni d’exposició, ni de concurs, així que pel que 
fa a les valoracions habituals, no la podem fer entrar.

Finalment, l’originalitat, podríem dir que és una foto correcta, 
però, (sempre pel meu gust, és quelcom personal) en falta l’al-

El revelat que trobem és bastant acceptable, els tons del fons 
ajuda a destacar l’element principal. Fixant-nos amb el perso-
natge, té uns colors molt vius, que ajuden a dirigir la mirada a 
les mans, encara que trobo, que li falta una mica de volum, pot-
ser solucionat, mitjançant un punt de contrast. Cert, que és una 
imatge difícil, en el sentit, que en donar contrast, si se’n va de 
les mans, es perdria l’essència de la fotografia, ja que ens que-
daria una massa saturada. A la part inferior, sobre la corda, es 
veu una aberració cromàtica, en color magenta, que quan revi-
ses la imatge, crida bastant l’atenció, potser s’hauria d’intentar 
eliminar o com a mínim dissimular.

La nitidesa està molt bé, per una banda tenim el personatge, 
que es troba perfectament enfocat, que ens fa el joc amb la ma 
moguda, on ens transmet informació de l’acció, aquest con-
trast encara que en un principi “pot molestar”, al trobar-se tant 
aprop, fa que ens col·loca dins de “la història” de la fotografia.

L’enquadrament, el trobo arriscat, un format quadrat, que no 
segueix els canons habituals, un personatge mirant a l’esquerra, 
quan l’habitual és a la dreta, fa que ens fixem en un esdeveni-
ment que està passant o que ha de passar. Poder, si estigués 
mirant a la dreta, la sensació podria ser, d’un personatge que 
marxa, no d’un personatge que està fent una acció. És veritat, 
que amb un enquadrament més obert podríem veure si hi ha 
algun personatge secundari, que pugui acompanyar al perso-
natge i ens doni més informació sobre l’acció. 

La composició és correcta, un element encara que estigui una 
mica escorat cap al centre, es manté just en un dels terços de 
la imatge.

L’acabat és correcte, aquest format quadrat tanca la imatge so-
bre el personatge principal, fent que no et puguis distreure, i 
vegis l’acció. En el cas de l’originalitat, la veritat, en té poca, és 
correcte, el que està bé és la utilització de pocs elements per ex-
plicar una història mitjançant una acció, per exemple, en aquest 
cas entenc que està fent un espectacle davant d’un públic.

Opinió de Joan Manel Vera “Tito” tra part de l’escena, vist així, no deixa de ser un retrat, “robat”, 
perquè no està actuant pel fotògraf, personalment, m’interes-
saria més la vesant de reportatge, el veure l’espectador. L’ex-
pressió del “pallasso”, és correcta i expressiva, però no m’acaba 
d’explicar la resta de la història

Opinió de Lluís Clotet
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Text: Vicenç Semper

Resum de l’assemblea general celebrada el dia 18 gener 2014. La secretària Dolors Bassas fa lectura de l’acta anterior 2 de Fe-
brer del 2013 i de l’acta de 9 de Març del 2013 extraordinària i queden aprovades per unanimitat. 

La junta per 2014 queda constituïda per:

President Vicenç SEMPER president@afocer.cat

Vice-Presidenta Cristina ALCAIDE vicepresidenta@afocer.cat

Secretària Dolors BASSAS secretaria@afocer.cat

Tresorer Salvador RIBES tresorer@afocer.cat

Exposicions Miquel PONS exposicions@afocer.cat

Concursos Laura FRANCH concursos@afocer.cat

Laboratoris Joan Manel VERA laboratori@afocer.cat

Estudi Francisco ARCHS estudi@afocer.cat

Biblioteca Torcuato BALBOA biblioteca@afocer.cat

Difusió Joan Lluís EXPOSITO difusio@afocer.cat

Web Miquel PONS web@afocer.cat

Concursos Socials Digitals Oscar UTRABO socialdigital@afocer.cat

Activitats Pere RAMONEDA - Jordi BLASCO activitats@afocer.cat

Concursos Socials paper Andrea ZAMORA socialpaper@afocer.cat

Fototeca MIF Cristina ALCAIDE mif@afocer.cat

Enllaç CEF Josep Manel REQUENA requena@afocer.cat

Butlletí Lluís CLOTET butlleti@afocer.cat

El tresorer Salvador Ribes fa lectura de l’estat de comptes, lectura dels saldos bancaris i detall dels ingressos i despeses. 
Comenta sobre la procedència dels ingressos que al ser de bàsicament en tres partides bastant proporcionades i diferenciades: 
per quota de socis, de cursos i subvencions ens dóna certa independència econòmica a l’hora de fer projectes i que aquest el camí 
a seguir. 

El número de socis a pujat i és estable tot i la crisi.
Els comptes queden aprovades  per unanimitat.

El president Vicenç Semper fa un repàs de les diverses vocalies destacant el següent: 

Activitats, és del que més demana el soci i hem de continuar programant tant activitats lúdiques com formatives, per a aquest 
any 2014 està programat un taller de Time lapse, Strobits i macro. Sortides de cap de setmana a Cap de Creus a la primavera i Bosc 
d’Irati a la tardor i varies d’un dia pendents de programar entre elles la sortida a Perpinyà a Visa pour la Image.
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Cursos, l’èxit dels cursos de Photoshop és important i els so-
cis ho valoren molt positivament, el d’inici a la fotografia han 
baixat les inscripcions, fa uns anys vam haver de passar de 2 
a 3 cursos per la forta demanda, segurament amb el temps 
tornarem al format anterior.

Concursos, la participació en els socials es preveu un lleuger 
descens tot que des d’enguany fomentem la participació als 
de paper amb vals gratuïts d’impressió. Tant al Sant Iscle com 
el Pere Viltró han tingut la mateixa tendència. El nou concurs 
internacional A Photo Reporter ha complert les expectatives 
tant les de participació com les econòmiques, aquest any vi-
nent el dediquem a l’edició del llibre, el cd commemoratiu i 
l’exposició i entrega de premis que serà al març.

A l’estudi s’han fet modificacions importants en canviar el me-
canisme dels fons i un repàs a tot el sistema de llums.

A la biblioteca s’han documentat tots els cd i arxius multimèdia.

Mif Fototeca,  s’han documentat totes les imatges amb valor per al MIF de l’any dels concursos socials i concursos organitzats 
per nosaltres . Tenim digitalitzades les imatges dels Aqüeducte 2008 i 2010 i queda documentar-les es sol·lícita als socis si volen 
col·laborar en aquest projecte.

El butlletí amb un format nou i trimestral hem guanyat en qualitat i presentació. És en format digital, però fem impressions, qui 
vulgui en modo imprès que ho digui i amb un cost de 8 € li facilitarem.

La web  mantinguda i sempre al dia es una feina que requereix una constància, el fet que sigui així ens dona una imatge més seriosa 
de cara al exterior i es un punt d’entrada de futurs socis. A Les xarxes social també tenim presència tan Facebook com a Twiter i 
sempre al dia.

Al laboratori digital hem incorporat un nou plòter A1 fruit del conveni de col·laboració amb Epson per al concurs internacional, 
també ens van cedir un projector i material per a l’exposició.

La col·laboració amb altres entitats, aquest any ha estat molt intensa, diversos socis han fet de jurats en concursos, amb el festival 
de blues, amb diables fent un calendari. Hem fomentat relació amb els grups més importants de fotografia xinesos, que dos d’ells 
ens han visitat en el transcurs de l’any. Esperem tornar visita ja que estaven organitzant un tour per Mongòlia i ja ens avisaran. 
Per acabar el president dona les gràcies a tots, als membres de junta per l’esforç i dedicació per tirar endavant l’organització de 
les activitats de l’Agrupació. També agraeix als socis que han aportat el seu treball, les seves fotos, la seva il·lusió i, en definitiva, 
el seu granet de sorra per recolzar a l’Agrupació.

S’obre el capítol de precs i preguntes. Diversos socis fan suggeriments que es comenten entre tots i es diu que es tindran en comp-
te per parlar en junta per tal de poder-les fer.

A les 20,30 h. es tanca l’assemblea.

© Joan Lluís Expósito
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Text: Laureà Piñol

Bàsicament, hi ha dues maneres de mirar una fotografia, o les obres d’art en general: la contemplació passiva, en la qual sim-
plement mirem i deixem que ens arribin les impressions visuals, o la contemplació activa, en la qual descrivim amb paraules el 
que estem veient: Podem pensar i expressar amb quina finalitat es va fer, en quin context cultural, el seu grau de realisme, els 
seus aspectes formals: enquadrament, composició i distribució dels elements, color...

Si ho traslladem als veredictes, si els membres d’un jurat es limiten a observar i puntuar en funció de les seves impressions 
subjectives, el resultat és un promig  fruit d’una contemplació passiva. Però si les impressions de cada membre es tradueixen 
en paraules, el resultat és el fruit de l’anàlisi, del contrast d’opinions, del diàleg i és molt més enriquidor per a la col•lectivitat 
que escolta, més enllà de l’acord o el desacord en aspectes puntuals.

Us exposo, però, un parell de problemes que afronten els jurats:

- Si un dels membres, per personalitat o per jerarquia, té una veu predominant, i acaba per arrossegar l’opinió dels   
 altres, el veredicte serà subjectiu. Cal que cada membre pugui exposar els seus criteris i siguin valorats pels altres.
- Els jurats ni són infal·libles, ni ho poden saber tot, però han de valorar el que veuen i posar-hi paraules. Un exemple:  
 imagineu una persona de tradició cultural budista, que ha de valorar una pintura romànica en la qual hi apareix un  
 home momificat però amb els ulls obert, i al seu costat un altre home amb túnica i una aurèola... El primer que obser 
 varà seran les figures molt definides, que miren de front, una composició molt simple  i unes tonalitats típiques dels  
 pigments de l’època, i segurament el situarà a l’alta edat mitjana (la més antiga), etc. Però si no és coneixedor de la  
 cultura cristiana, segurament no sabrà identificar ni l’escena, ni amb quina finalitat es va pintar. Està clar que l’obra  
 tingués un títol visible com “la resurrecció de Llàtzer”, l’observador es podria assabentar de què representa l’obra, i  
 que els personatges són Llàtzer i Crist. 

Quant a la finalitat... aquesta és una altra història: moltes vegades els jurats s’entesten en voler atribuir o explicar  la inten-
cionalitat, o no, de l’autor (si la foto és intencionada, si és casual, si... ) i segurament n’hi hauria prou explicant el que es veu a 
la imatge. De la mateixa manera que els concursants o els espectadors no poden pretendre que el jurat endevini intencions o 
continguts: el jurat no llegeix el títol de les obres, ni ho pots saber tot.

Per cert, en el cas de les pintures religioses antigues, com és ben sabut, la intencionalitat no era pintar-les perquè aleshores hi 
hagués més fe i estiguessin “de moda”, sinó perquè hi havia molta ignorància, la majoria de gent no sabia llegir i les pintures, 
els mosaics i les escultures eren la manera que tenia el clero per divulgar els evangelis... i imposar-se pel temor, amb la “fe”.

En fi, quan es va verbalitzar la memòria va ser quan la humanitat va evolucionar !

Ànim i assistiu als veredictes.

Ben cordialment,

Laureà Piñol
Soci núm. 19
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Si vols veure el cel, ¿que has de fer? Resposta: aixecar la vista. 

Si estàs a dintre d’una església, i el mossèn parla del cel, ¿que 
fa el feligrès? Resposta: el mateix. Es clar, el cel que es veu 
es mes petit i mes proper: es el sostre del temple. I n’hi ha 
de tota mena; de la simplicitat del romànic, a la esveltesa del 
gòtic o al farciment del renaixement o del barroc. Pots veure 
la pedra nua, decoracions variades o escenes bíbliques; hi ha 
per tots els gustos.

Aquestes fotos volen mostrar que els sostres d’església son 
un motiu fotogràfic de primer ordre. Es important trobar la 
bona posició per prendre la foto: la càmera ben vertical i ben 
centrada, fent que els eixos de l’edifici i de la imatge coincidei-
xin be; com l’objectiu es preferiblement un gran angular, les 
desviacions es noten molt i, en general, no son agradables. Si 
teniu ultragran angular, no dubteu a emprar-ho.

Au, a visitar esglésies… i un cop a dintre, mireu el cel.

El Cel en Petit
Texts e imatges: Josep Mª Oliver

1. Lonja  -  València
2. Franziskanerkirche  -  Salzburg (Àustria)
3. Cathédrale  -  Albi (França)
4. Dom  -  Nördlingen, Baviera (Alemanya)
5. Marienmünster  -  Diessen, Baviera (Alemanya)
6. Sagrada Família  -  Barcelona
7. Santa Maria  -  Sant Martí Sarroca, Penedès
8. Duomo  -  Erice, Sicília (Itàlia)
9. San Giuseppe dei Teatini  - Palermo, Sicília (Itàlia)
10. Catedral  -  Barcelona
11. Cathédrale  - Rodez (France)
12. San Esteban (Dominicos)  -  Salamanca
13. Catedral Nueva  -  Salamanca
14. Catedral  -  Ávila

1

2

3
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No sé que dir…, bé, segurament el que diu tothom, la vida és injusta, 
perquè ell?..., de fet, ja no podem fer res per canviar la situació, ens ha 
marxat, després d’una intensa i llarga lluita l’Agus, no ha estat sol, ha 
tingut sempre al seu costat a la seva companya de tota la vida, la Helen, 
i a distància “prudencial” els seus amics, mai és fàcil saber com reac-
cionar al davant d’aquestes situacions, de malalties que es fan llargues, 
que et donen expectatives i després te les trauen, que te les tornen a 
donar i te les tornen a traure…, només ells l’Agus i la Helen saben ben 
bé la lluita que han tingut. Quin “gladiador”…, gran!!!, quina dona…, 
gran!!!.

Des d’aquestes línies, només puc explicar que sent el meu cor, no sense 
certa dificultat…, les lletres molt sovint no m’acompanyen. No explica-
ré totes les seves virtuts, ja les coneixeu, i segurament me’n deixaria, 
només vull explicar allò que m’ha quedat com assignatura pendent, i 
que ell es va esforçar en intentar ensenyar-me, la seva gran capacitat de mediació, de posar-se en el lloc de l’altre, d’escoltar, 
cedir quan has de cedir, i raonar per explicar la teva posició, el seu gran cor conciliador, traient tensions. Reconec que no sóc molt 
bon alumne, però per respecte a qui va intentar ser el meu mestre, intentaré fer-me gran, i aprendre del seu llegat.

Per tu Agus, agafo el compromís que mai et vaig dir, però que te’l dec

Fins sempre AMIC!!!

Text: Joan Manel Vera “Tito”

En Record d’una Grandíssima Persona 
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Companys/es, el passat 20 de desembre ens va deixar després d’una llarga malaltia el nostre company i amic Agustí Humbert, a 
qui pràcticament tots/es coneixíeu, i que va estar desenvolupant diverses tasques a la nostra Entitat des de la Junta Directiva. El 
nostre més sentit condol, a la seva companya Helen Llorens, i a la seva família.

José-Angel Sáez-Díez
* China 15Th International Photographic Art Exhibition /  
   1 Acceptació 
* Xv Certamen Internacional Mallorca 2013 / 5 Acceptacions
* Viii Salo Internacional Fotografic Illes Balears 2013 /  
   4 Acceptacions
* Iv Saló Internacional Fotogràfic Andorra 2013 / 1 Acceptació
* Ii Saló Internacional Fotogràfic Medellín 2013 / 8 Acceptacions
* I Rallye Fotografico Heretat Segura Viudas / 1 Acceptació
* Montphoto 2013 / 3 Acceptacions

Nota de Condol

Premis i Distincions

* Trofeu Quillat 2013 / 2 Finalistes 
* Belgrade photo salon 2013 / 1 Acceptació
* 26 Premi Vila de Cambrils 2013 / 3 Acceptacions
* I Saló Digital Internacional ILLA DE MENORCA / 3 Acceptacions
* I Trofeu Toni Martínez 2013 / 1 Acceptació
* Salón Exposed 2013 / 5 Acceptacions
* A Green Environment 2013 International Photo Contest / Categoría  
   Flora una GDPC SILVER MEDAL i en categoría Medio Ambiente una    
   ISF BRONZE MEDAL
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El passat 23 de Novembre, es va  realitza el veredicte de la 1era Biennal Internacional de Fotografia A Photo Reporter, organit-
zada per AFOCER.

Durant tot el dia, el Jurat format pels Srs  Eduardo Bastida, Jaume Estapé i Roberto Zaldívar, van valorar les obres rebudes i 
atorga els diferents premis i distincions. 

Una vegada finalitzat el veredicte, es va fer la presentació  i projecció de les obres premiades,  al Museu Can Doménech de 
Cerdanyola. 

El premi d’honor se’l va endur la Katy Gómez López, per la seva serie “Perdedores y Perdidos”, on també va fer una Golden CEF 
Medal, alguns dels nostres socis, van passar el primer tall, se’ls va acceptar obres, encara que un va acabar treient premi, des 
de aquí felicitem al Joan Mimó Bayó, per la Silvered CEF Medal.
Per ser el primer que es fa, va anar prou bé i ser un exit, esperem que el proper sigui igual o millor.

Per conèixer els premiats, podeu visitar: 
www.aphotoreporter.com

1a Bienal Internacional Digital de Fotoperiodismo

Imatge de Joan Manel Vera “Tito”

© Katy Gómez López © Joan Mimó Bayó El jurat 
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El passat dia 9 de novembre del 2013, al centre de la AAVV del 
Pont Vell i Tiana de Ripollet, es va reunir el Jurat qualificador 
del XII Concurs Fotogràfic Santiago Piñol format per el Sr. Lau-
reà Piñol d’Afocer, el Sr. Josep Manel Requena d’Afocer i el Sr. 
Paco Soria com a membre del jurat popular, actuant de secre-
taria la Sra. Laura Franch.

Després d’examinar les 31 fotos de 9 autors, es van atorguen 
el següent veredicte:

 - PRIMER PREMI: Andrea Zamora per la seva fotogra  
    fia anomenada “La rialla de l’anxaneta”

 - SEGON PREMI: Joan Mimó, per la seva fotografia   
    anomenada “Trabucaires 2013”

 - TERCER PREMI: Vicenç Semper, per la seva fotogra  
    fia anomenada “Polka castellera”

Des d’aquest butlletí, felicitem els premiats del XII Concurs Fo-
togràfic Santiago Piñol.

1er Premi · Andrea Zamora

2on Premi · Joan Mimó Bayó

3er Premi · Vicenç Semper

Membres del Jurat, organitzadors i alguns guanyadors
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Imatge de Joan Manel Vera “Tito”

Membres del jurat

XXX Concurs Pere Viltró
El passat di 14 de Desembre de 2013, es va reunir a l’Ateneu de Cerdanyola, els Srs. 
Salvador Atance, Joaquim Sitjà i Xavier Rigola, els quals van constituir el jurat del XXX 
Concurs Social “Pere Viltró 2013”.

Després d’efectuar el veredicte dels tres apartats, la classificació del concurs queda 
la següent forma:

- Primer premi per Joan Mimó i Bayó.
- Segon premi per Antoni Mañosas.
- Tercer Premi per José Ángel Sáez-Diez.
- Accèssit Monocrom per Joan Lluís Expósito.
- Accèssit Color per Miquel Pons.
- Accèssit Imatge Digital per Josep Mimó i Bayó.

Moltes felicitats als premiats.
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1er Premi · Jordi Blasco i Gombau

4art Premi · Alonso Espejo Sánchez

2on Premi · Romualdo Pérez

5è Premi · José Pérez Osorio

3er Premi · Joan Mimó i Bayó

6è Premi · Joan Manel Vera “Tito”

El passat dia 14 de Desembre de 2013, es van reunir a l’Ateneu de Cerdanyola del Vallés, el Sr. Salvador Atance, el Sr. Xavier 
Rigola i el Sr. Joaquim Sitjà, els quals van constituir el jurat del 38è Concurs “L’Aplex de Sant Iscle”. Actuant com a secretaria la 
Sra. Laura Franch d’AFOCER.

Desprès d’examinar les 90 obres corresponents de 20 autors, van acordar el següent veredicte:

- 1r Premi per Jordi Blasco i Gombau, amb el títol “Taula”
- 2on Premi per Romualdo Pérez, amb el títol “De camino”
- 3è Premi per Joan Mimó i Bayó, amb el títol “Pa negre”
- 4art Premi per Alonso Espejo Sánchez, amb el títol “Foto-1”
- 5è Premi per José Pérez Osorio, amb el títol “Foto-2”
- 6è Premi per Joan M. Vera, amb el títol “Explanada”

38è Concurs Fotogràfic l’Aplec de Sant Iscle
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Autor/  
Ma NÚRIA MORENO CENDRÒS
Nom Exposició /
TEXTURES 
Data exposició / 30.11    
Edat / 37
Professió / ADMINISTRATIVA

Explica breument el contingut de l’exposició

10 Imatges mostren diferents fotògrafs captant diferents moments i 
amb diferents dispositius.

Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes imat-
ges?

Durant un temps em va “obsessionar” el fet de fixar-me en els “fotò-
grafs” que captaven esdeveniments, com jo, i vaig començar a cap-
tar-los al mateix temps. Totes les fotografies són improvisades.

Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb aquesta 
exposició?

Un reflex de tots aquells que captem moments, amb els dispositius 
més variats. És un toc simpàtic a aquests moments “d’explosió” foto-
gràfica.

Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?

Format  30x30.
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito” i Laureà Piñol
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Autor/  
VICENÇ SEMPER
Nom Exposició /
BUDISTES
Data exposició / 25.01     
Edat / 57 
Professió / ARTS GRÀFIQUES

Explica breument el contingut de l’exposició

Exposició sobre monjos budistes.

Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes 
imatges?

Són fotos d’un viatge que vaig fer pel centre de Xina a 2010, en 
concret a la província de Qinghai, i vaig visitar alguns monestirs 
budistes.

Del viatge conservo moltes imatges de tota mena, però aquestes 
dels monjos van bé per fer un conjunt.

Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb aques-
ta exposició?

Donar a conèixer un modo de vida molt curiós i que em va im-
pactar.

També un petit homenatge a Steve McCurry gran fotògraf i molt 
admirat per mi, de fet sempre faig referència a ell quan fem el curs 
d’iniciació i tractem el tema de reportatge pel seu color, visió. He 
tractat de transmetre un aire al National Geographic de manera 
molt modesta.

EX
P

O
SI

C
IÓ

 D
’A

U
TO

R

Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?

En ser un tema de reportatge-viatges, he fet un revelat senzill 
d’optimització de nivells i prou. Tractades amb filtres de Topaz 
parcialment.

Moltes imatges són fetes amb filtre polaritzador, i és el motiu del 
qual tinguin aquesta saturació de color.

Per mi quan surt directament de la càmera amb aquests tons és 
millor que fer-ho a posteriori amb software, però s’han de donar 
molt bones situacions de llum.
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Imatges cedides per Joan Lluís Expósito i Laureà Piñol
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Festa del Pi a Centelles

El passat dia 30 de desembre del 2013, una nodrida 
delegació d’Afocer, van assistir a la Festa del Pi de 
Centelles, de matinada amb autocar es van plantar, 
just per veure la primera missa, on ja es sentien els 
primers trets dels a prop de 380 trabucaires o “ga-
lejadors”, que despertaven el poble. Un cop acabat, 
en comitiva es van desplaçar juntament amb els tra-
bucaires i gent de poble, per fer el segon ritual de la 
festa, la tallada del pi a cops de destral. Abans que 
aquest comenci a cedir, és lligat amb cordes per tal 
que no caigui de cop i es faci malbé. Un cop tallat és 
pujat a força de braços al damunt del carro de bous 
que l’haurà de transportar sempre dret, per a les 12 
del migdia, fer-lo entrar al poble i arribar a la porta 

©Pere Ramoneda

de l’església. Se’l baixa del carro i pujat per l’escala fins a l’entrada del temple, se’l fa ballar als acords de la tonada “Ara balla el Pi”. 
Mentre els trabucaires els van acompanyant amb pólvora durant tot aquest recorregut.

Acabada la ballada, el pi és entrat a l’interior de l’església, on arriba el moment més emocionant, és penjat cap per avall sobre 
l’altar major i és hissat fins a l’alçada de Santa Coloma mentre els trabucaires entonen l’Himne de Centelles. Aquest any, ha tingut 
un caire molt reivindicatiu, amb crits d’independència, que ha posat final a una festa que té d’origen al 1751.

Un cop finalitzada la festa, i després d’un matí de molta fotografia, es decideix anar a dinar abans de tornar, tot envoltat d’un 
ambient de germanor.
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Imatges cedides per companys d’AFOCER que van assistir a la sortida.
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Texts e imatges: Joan Lluís Expósito

Sopar de Germanor 

El passat 18 de Gener es va celebrar el tradicional sopar de germanor que organitza la 
nostra Agrupació. A l’esdeveniment van assistir més d’una trentena de socis i sòcies, on 
tots ells van gaudir d’un bon sopar al Restaurant los Abetos. Durant el transcurs del sopar 
es van lliurar tot un seguit de mèrits, diplomes a la participació i distincions, entre altres 
els premis Mussol i els premis Pere Viltró. Aquest any s’han entregat dos EX Afocer als 
nostres companys Miquel Pons i Pere Ramoneda, en reconeixement a la seva tasca dins de 
la nostra agrupació. 

També es va lliurar el pin de plata al soci Antoni Querol, commemorant amb 25 anys la seva 
vinculació a la nostra agrupació. A continuació es va lliurar la Menció de President Hono-
rífic al nostre company i amic Jaume Badia, en reconeixement a tota la seva tasca dins de 
l’agrupació durant tots els anys que ha estat com a president d’Afocer. 

Finalment el sopar va concloure amb l’intercanvi de fotografies, a manera d’amic invisible, 
que ja és tradicional en aquest sopar anual. Tot plegat una bona vetllada envoltada d’un 
bon ambient!!! 
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Resultat del Socials - Novembre
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Jaume Badia Bafalluy

1er · Joan Mimó Bayó

2n · Joan Lluís Expósito

2n · Joan Lluís Expósito

3er · Pere Ramoneda Montagut

3er · Lluís Clotet Soler
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Joan Mimó Bayó

1er ·  Vicenç Semper Jurado

2n · Agusti Umbert Maestre

2n · Magdalena Llorens Garcia

3er ·  Carles Altimiras Martin

3er ·  Miquel Pons Bassas
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Resultat del Socials - Gener 2014
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Pere Ramoneda Montagut 

1er · Joan Lluís Expósito

2n · Andrea Zamora Burgués 

2n · Miquel Pons Bassas

3er - Vicenç Semper Jurado

3er · Pere Ramoneda Montagut
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Vicenç Semper Jurado

1er ·  Sonia López Aranda

2n · Xavier Loncà Calafell 

2n ·  Joan Mimó Bayó

3er · Magdalena Llorens Garcia

3er · Jordi Blasco i Gombau 
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APARTAT PAPER MONOCROM APARTAT PAPER COLOR

Mimó Bayó, Joan 96,33

Expósito Genisio, Joan LLuis 89,67

Ramoneda Montagut, Pere 88

Semper Jurado, Vicenç 85

Pons Bassas, Miquel 80,67

Badia Bafalluy, Jaume 80,33

Altimiras Martin, Carles 64,67

Vera Ortiz, Joan Manuel 61,33

Clotet Soler, Lluís 60

Bernal Sánchez, Laura 53,67

Moreno Cendrós, Maria Núria 37,67

Aguilar Pérez, Estíbaliz 29,33

Márquez Zamora, Mª Jesus 23,33

Mañosas Bassa, Antoni 13,67

Sáez-Díez González, José-Ángel 13,33

Archs Teruel, Francisco 12

Gassó Leiva, Pep 8

Zamora Burgués, Andrea 6,33

Umbert Maestre, Agusti 6

Llorens Garcia, Magdalena 5,67

Mimó Bayó, Joan 94,67

Ramoneda Montagut, Pere 88,33

Expósito Genisio, Joan LLuis 87

Badia Bafalluy, Jaume 86,67

Semper Jurado, Vicenç 86,33

Pons Bassas, Miquel 81,67

Vera Ortiz, Joan Manuel 64,67

Altimiras Martin, Carles 63,67

Oliver Sierra, Josep Mª 58,33

Aguilar Pérez, Estíbaliz 55,67

Clotet Soler, Lluís 54

Bernal Sánchez, Laura 50

Moreno Cendrós, Maria Núria 24,67

Zamora Burgués, Andrea 20,33

Márquez Zamora, Mª Jesus 19,33

Sáez-Díez González, José-Ángel 18

Mañosas Bassa, Antoni 17

Archs Teruel, Francisco 13,33

Umbert Maestre, Agusti 7,67

Gassó Leiva, Pep 7

Alcaide Badia, Cristina 6,67

Llorens Garcia, Magdalena 6,67

Qualsevol soci interessat en tot allò que té a veure amb el desenvolupament dels seus treballs fotogràfics, i consideri 
que una opinió externa el pot ajudar a fi d’arrodonir els acabats de les seves obres, així com, detectar-hi possibles erra-
des, té l’oportunitat de fer-ho posant-se en contacte amb el sotasignat.

Els socis interessats (dies abans) hauran de reservar hora al laboratori digital qualsevol dimecres de 19h a 21h i comu-
nicar-ho al Miquel Alba, a la dreça electrònica: “miquelalba@gmail.com”, o al tel. 660.776.821

Assessorament a socis
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APARTAT DIGITAL

APARTAT TEMÀTIC

Mimó Bayó, Joan 92,33

Pons Bassas, Miquel 87,33

Sáez-Díez González, José-Ángel 86

Pérez Subirà, Manel 85,5

Badia Bafalluy, Jaume 84

Ramoneda Montagut, Pere 83,33

Mimó Bayó, Josep 77,83

Lopez Morales, Pere 75,33

Balboa Cruz, Torcuato 72,83

Umbert Maestre, Agusti 70,33

Loncà Calafell, Xavier 70,17

Serra Arias, Cristina 69,17

Prades Fullola, Jordi 69

Oliver Sierra, Josep Mª 66,83

LLorens Garcia, Magdalena 66,83

Martínez Jante, Pedro 65,83

Aguilar Pérez, Estíbaliz 65,33

Uriz Rodriguez, Josep Antoni 64,83

Vera Ortiz, Joan Manuel 64,67

Altimiras Martin, Carles 64

Saiz Teva, Emilio 63,33

Vega Hernandez, Rafael 61,17

Marín Amatller, Antoni 61

Molina Giralt, Glòria 60,5

Quintana Alemany, Imma 58

Massó Soler, Eduard 57,5

Moreno Cendrós, Maria Núria 53,33

Maestre Nieto, Ruben 52,5

López Aranda, Sonia 47,67

Ibarlucea Cantón, Bergoi 45,83

Márquez Zamora, Mª Jesus 43,67

Payerols Soler, Josep 40,33

Medina Sánchez, Mariana 38,83

Casado Martínez, Carlos 31

Durán Barboza, Luis Fernando 28,33

Escalante Cañón, Francisco 28,17

Fernández Sánchez, Eduardo 27

Palma Ruiz, José Luis 23,67

Expósito Genisio, Joan LLuis 22

Mimó Bayó, Joan 74,33

Pérez Subirà, Manel 71,83

Pons Bassas, Miquel 70,33

Umbert Maestre, Agusti 70,33

Loncà Calafell, Xavier 70,17

Sáez-Díez González, José-Ángel 70

Serra Arias, Cristina 69,17

Ramoneda Montagut, Pere 68,33

Badia Bafalluy, Jaume 68

Oliver Sierra, Josep Mª 66,83

LLorens Garcia, Magdalena 66,83

Aguilar Pérez, Estíbaliz 65,33

Lopez Morales, Pere 65,33

Altimiras Martin, Carles 64

Saiz Teva, Emilio 63,33

Balboa Cruz, Torcuato 61,83

Mimó Bayó, Josep 61,5

Vega Hernandez, Rafael 61,17

Marín Amatller, Antoni 61

Molina Giralt, Glòria 60,5

Trigas Rodriguez, Alfons 21,33

Mañosas Bassa, Antoni 17,33

Poca Garcia, Ramon 16,83

Archs Teruel, Francisco 13,67

Semper Jurado, Vicenç 12,33

López Serrano, Marina 11,33

Navarro Garrido, Ruben 11,33

Jodar Cobo, Federico 10,67

Asensi Canovas, Josep 10,67

Gassó Leiva, Pep 8

Bernal Sánchez, Laura 7,67

Franch Franch, Laura 7

Clemente Cano, Diego 6

Saenz Ballobar, Ana 5,67

García García, Javier 5,67

Utrabo Pulido, Oscar Javier 4,33

Prades Fullola, Jordi 58,67

Quintana Alemany, Imma 58

Massó Soler, Eduard 57,5

Moreno Cendrós, Maria Núria 53,33

Vera Ortiz, Joan Manuel 53

Maestre Nieto, Ruben 52,5

Uriz Rodriguez, Josep Antoni 51,5

Martínez Jante, Pedro 51,17

López Aranda, Sonia 47,67

Ibarlucea Cantón, Bergoi 45,83

Márquez Zamora, Mª Jesus 43,67

Payerols Soler, Josep 40,33

Medina Sánchez, Mariana 38,83

Casado Martínez, Carlos 31

Durán Barboza, Luis Fernando 28,33

Escalante Cañón, Francisco 28,17

Fernández Sánchez, Eduardo 27

Palma Ruiz, José Luis 23,67

Trigas Rodriguez, Alfons 21,33

Poca Garcia, Ramon 16,83

Navarro Garrido, Ruben 11,33

Asensi Canovas, Josep 10,67

Jodar Cobo, Federico 10,67

Gassó Leiva, Pep 8

Bernal Sánchez, Laura 7,67

Franch Franch, Laura 7

Clemente Cano, Diego 6

Expósito Genisio, Joan LLuis 6

Saenz Ballobar, Ana 5,67

García García, Javier 5,67

Utrabo Pulido, Oscar Javier 4,33

Clemente Cano, Diego 6

Saenz Ballobar, Ana 5,67

García García, Javier 5,67

Utrabo Pulido, Oscar Javier 4,33
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President Vicenç Semper          

president@afocer.cat

Vicepresident Cristina Alcaide

vicepresident@afocer.cat

Secretària Dolors Bassas i Ruiz

secretaria@afocer.cat

Tresorer Salvador Ribes

tresorer@afocer.cat

Vocal Exposicions Miquel Pons Bassas

exposicions@afocer.cat

Vocal Concursos Laura Franch

concursos@afocer.cat

Vocal Social Paper Andrea Zamora

socialpaper@afocer.cat

Vocal Social Digital Oscar Utrabo

socialdigital@afocer.cat

Vocal Laboratoris Joan Manel Vera

laboratori@afocer.cat

Vocal Difusió Joan Expósito

difusio@afocer.cat

Vocal Butlletí Lluís Clotet Soler

butlleti@afocer.cat

Vocal Biblioteca Torcuato Balboa

biblioteca@afocer.cat

Vocal Activitats  Pere Ramoneda Montagut / Jordi Blasco

activitats@afocer.cat

Fototeca MIF Cristina Alcaide

mif@afocer.cat

Vocal Estudi Francisco Archs

estudi@afcer.cat

Vocal Informàtica Vicenç Semper

informatica@afocer.cat

Enllaç CEF Josep Manel Requena

requena@afocer.cat





M. 673.510.411
P.O. BOX, 73

E-08290 CERDANYOLA DEL VALLÉS
CATALUNYA, ESPAÑA - SPAIN

afocer@afocer.cat
WWW.AFOCER.CAT


